
För kompletta tävlingsvillkor, se  
partillegk.se. Alla tävlingarna är öppna 
för gäster.

Klassindelning
Singeltävlingar
Klass A        – 14,9
Klass B 15,0 – 20,9
Klass C  21,0 – 35,9

Partävlingar
Klass 1        – 40,0
Klass 2 40,1 – 108

Anmälningsavgifter: 100 kr

Cancerslagets trissgolf: 120 kr

Krogrundan: 250 kr inklusive lunch

Tävlingsgreenfee: Hålslaget, Golf- 
veckans trissgolf och Krogrundan 350 kr,  
övriga tävlingar 500 kr. Juniorer betalar 
halv greenfee. Betalning görs vid anmälan 
på Min Golf eller med kort/Swish vid 
anmälan i receptionen.  

Anmälan: Anmälan sker via golf.se 
eller i receptionen. 

Måndag 4 juli 

Hålslaget 
Alla 18 hål spelas som par 3. Singeltävling 
– slagtävling och man hålar ut på varje 

hål. Indelning i mindre, blandade klasser 
och spelas scratch. Alla slag räknas utan 
avdrag för spelhandicap. Damer spelar från 

röd tee och herrar från gul tee. Närmast 
hål-pris på hål 9 och hål 18. Gemensam 

prisutdelning. 

Tisdag 5 juli  

Race to Lydinge Resort 
Partävling Fyrboll/bästboll med löpande 
start. Klass 1 spelar slagtävling och klass 
2 slaggolf. Första och andra plats i varje 
klass får två Golfpaket till Lydinge Resort 
som pris.

Onsdag 6 juli  

Golfveckans singel
Singeltävling, A-klassen spelar slagtävling, 
B- och C-klassen slaggolf.

Torsdag 7 juli  

Cancerslagets trissgolf
Partävling. Hål 1–6 spelas som Irish 
greensome, hål 7–12 spelas som 
greensome och hål 13–18 spelas som 
foursome. Klass 1 slagtävling och klass 2 
slaggolf. Skänkta priser, överskottet går till 
Cancerfonden.
 

Fredag 8 juli  

Shoprundan
Singeltävling. A-klassen spelar slag- 
tävling, B- och C-klassen spelar slaggolf. 
Tävlingen är sponsrad av Partille Golfshop. 
På tävlingsdagen har alla startande 10 % 
på allt i shopen.

Lördag 9 juli  

Krogrundan
Golfveckan avslutas med partävling, 
greensome och shotgunstart kl. 09.00. 
Förhöjd anmälningsavgift, 250 kr (god 
lunch från Partille GK:s restaurang ingår). 
Vardagsmedlemmar är välkomna utan att 
betala greenfee. Tävlingen är sponsrad 
av Partille Golfkrog, Öjersjö Mat & Golf. 
OBS! Ett stort prisbord utlovas! 

Vår traditionsenliga sommarfestvecka bjuder på allt från Hålslaget 18 par 3-hål till Krog rundan. Olika tävlingsformer, 

singel och lag. Träffa nya golf kompisar och utmana gamla. Officiellt handicap och ett gott humör är allt som krävs. Ju 

fler tävlingar du spelar, desto större chans har du att bli veckans manliga/kvinnliga golfare. Fina priser utlovas. Kom 

och njut av 18 av landets bästa greener! Alla tävlingar är öppna för dig med officiellt hcp oavsett hemmaklubb. 

Välkommen till Partille Golfklubb i Öjersjö!

Välkommen till Partille Golfklubbs

GOLFVECKA
4 – 9 juli 2022

Anmäl dig  
idag till årets 
golfvecka på  

golf.se

Extra priser under golfveckan
Pris till den som först gör en HIO under 
golfveckan. Även veckans bästa dam- 
och herrspelare utses, de får varsitt pris. 
Resultaten från fem av sex tävlingar 
räknas.

Partille Golfklubb, Golfrundan 5, 433 51 Öjersjö    
info@partillegk.se   031-98 70 04   partillegk.se           

PROGRAM TÄVLINGSINFO


